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ความเปนไทยñ
หนวยการเรียนรูที่

ผลการเรียนรู

 การใชถอยคําที่ไพเราะออนหวาน มีกิริยาที่สุภาพ

ออนนอม มีความกตัญูกตเวที รวมถึงการแตงกายดวย

ผาไทย เปนลักษณะที่แสดงถึงความเปนไทย เราในฐานะ

คนไทยคนหนึ่ง จึงควรชวยกันสืบทอดสิ่งที่ดีเหลานี้ใหคงอยู

สืบไป

สาระสําคัญ

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย

แสดงออกถึงความกตัญู

กตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน

เห็นประโยชนของการแตงกาย

ดวยผาไทย

ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

เพื่อนๆ รูไหมคะวา
เด็กในภาพทําอะไร 
และเพราะอะไร
จึงตองทําแบบนั้น

สวัสดีคะคุณแม



ภาพเหลานี้เกี่ยวของกับมารยาทไทยหรือไม เพราะอะไร

ลองคิด
กอนเรียน

มารยาทไทยñ
เรื่องที่

 มารยาทไทยเปนลักษณะของคนไทยทีแ่สดงออกถงึความสภุาพ 

นุมนวล ออนโยน เรยีบรอย ในชัน้นีจ้ะกลาวถงึเร่ืองมารยาทในการพดู

และการมีกิริยาที่สุภาพออนนอม  

 ñ การพดูดวยถอยคาํท่ีไพเราะสงผลดอียางไร
การพูดเปนสิ่งที่ทุกคนปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  ซึ่งเราพูดเพื่อ

สื่อสารกับบุคคลตางๆ โดยถายทอดเรื่องราว เหตุการณตางๆ หรือ

ขอความที่ตองการส่ือสารผานการบอกเลา เชน การพูดกับผูใหญ    

การพูดกับเพื่อน หรือพูดกับผูอื่นที่เราไมรูจักคุนเคย 

๒



   เมื่อเรากระทําผิดตอผูอื่น หรือกระทํา
สิ่งที่ไมเหมาะสม ทั้งโดยตั้งใจหรือไมไดตั้งใจ 

ควรกลาวคําวา “ขอโทษครับ/คะ”

   เมื่อเรากระทําผิดตอผูอื่น หรือกระทํา

๑.

 เมื่อผูอื่น
ใหความชวยเหลือ
ชวยทํางาน หรือ
แบงปนสิ่งของ
เราควรกลาวคําวา 
“ขอบคุณครับ/คะ”

ขอบคุณคะ

สวัสดีคะ

ขอโทษครับ
ไมเปนไรครับ

สวัสดีครับ
 เมื่อพบผูอื่น
ผูชายกลาวคําทักทาย
ในบทสนทนาดวยคําวา
“สวัสดีครับ”
สวนผูหญิงกลาวคําวา 
“สวัสดีคะ”

๒.

๓.

 การพดูทีด่ ีจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมหีลกัเกณฑ รูจกักาลเทศะ

และที่สําคัญตองคํานึงถึงมารยาทที่ดีในการพูดดวย ดังนั้น เราควร

เรียนรูมารยาทในการพูด เพื่อใหพูดไดถูกตองเหมาะสม

 ลักษณะการพูดอยางมีมารยาทไทย เชน
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 เลือกใชคําที่สุภาพใหเหมาะสมกับผูที่เราสนทนาดวย
เชน ถาพูดกับเพื่อน ควรใชคําแทนตัวเพื่อนวา เธอ คุณ 
หากพูดกับผูใหญที่เราใหความเคารพ เชน ปูยา ตายาย
ลุงปา นาอา ควรใชคําแทนทานเหลานั้นวา คุณปูคุณยา

    คุณตาคุณยาย คุณลุงคุณปา 
  คุณนาคุณอา เปนตน

    พูดจาชัดถอยชัดคํา 
ใชนํ้าเสียงที่นุมนวล 
พูดลงทายประโยค
ดวยคําวา “ครับ”  
หรือ “คะ” เมื่อพูด
กับผูใหญ รวมถึง
ไมพูดจาตะคอก
ตะโกนเสียงดัง
และไมพูดกระโชก
โฮกฮากกับผูอื่น

     ไมพูดจาสอเสียด 
ลอเลยีน หรอืย่ัวยผูุอืน่

ใหเกิดความโกรธ

        พูดในเรื่องที่สรางสรรค ไมพูด
นินทาใหราย ดูหมิ่น หรือดาทอผูอื่น

    คุณตาคุณยาย คุณลุงคุณปา 
  คุณนาคุณอา

สวัสดีครับ
สวัสดีคะ

หนูตองเปนเด็กดี
ของพอแมนะ

คุณพี่จะไปที่ไหน
เหรอครับ

เดี๋ยวเราไปอาน
หนังสือที่หองสมุด

กันนะ

เธอไปเลน
กับฉันนะ

ไดเลย

ไดจะ

ไปตลาดคะ คะ คุณตา
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 ณ เมืองตักศิลา พราหมณผูหนึ่งไดเลี้ยงลูกโคไว โดยตั้งชื่อวา 
“นันทิวิศาล” โคตัวนี้ไดรับใชชวยงานตางๆ ของพราหมณอยางเต็ม
กําลัง และตองการใหพราหมณเปนเศรษฐี จึงไดเสนอตอพราหมณ
ใหขอทาพนันกับทานเศรษฐีที่ในเมือง ดวยขอตกลงที่จะลากเกวียน
บรรทุกของรอยเลม 
 เมือ่ถงึเวลาแขงขนั พราหมณไดพูดกบัโควา “เจาโคเกเร  เจาโค
ขี้โกง จงลากเกวียนไปเดี๋ยวนี้”
 เมือ่โคไดยนิคาํพดูของพราหมณจงึเกดิความเสยีใจและไมยอม
ลากเกวียน ทําใหพราหมณแพพนัน สูญเสียเงินทอง 
 พราหมณทุกขใจตอสิ่งที่เกิดขึ้น โคนันทิวิศาลจึงเขามาอธิบาย
เรื่องท่ีเกิดขึ้นและแนะนําใหพราหมณขอทาพนันทานเศรษฐีอีกครั้ง
ดวยเงินเดิมพันที่สูงขึ้น พราหมณจึงทําตาม 
     เมือ่ถงึเวลาแขงขนั พราหมณจงึพดูกบัโควา “ลูกเอย เกวียนรอยเลม
มนัลากลาํบากนะลกู จงระวัง และพยายามใหมาก พอใหกาํลงัใจลกูนะ”
โคพูดวา “ครับพอ ผมจะทําใหไดตามที่
ผมสัญญาไวอยางเต็มกําลัง”
 ในที่สุด โคนันทิวิศาล
ก็สามารถลากเกวียนรอยเลม
ไดสําเร็จ พราหมณไดรับเงิน
จากทานเศรษฐีและชาวบาน
มากมาย              

ตัวอยาง เรื่องการพูด : โคนันทิวิศาล
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 ò การมกีริิยาสภุาพออนนอมสงผลดอียางไร
คําพังเพยไทยไดกลาวไววา “สําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล”

แสดงใหเหน็ถงึความสาํคญัของการพดูจาและการกระทาํทีแ่สดงออกมา

วาเปนมารยาทไทยที่สําคัญ เราจึงควรแสดงกิริยาสุภาพออนนอม

ตอผูอืน่  ซึง่จะทําใหผูอืน่ชืน่ชม และปฏบิติัตอเราอยางสภุาพเชนกนั

 ลักษณะกิริยาสุภาพออนนอม เปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่คนไทย

พึงปฏิบัติใหถูกตองตามวาระและโอกาสตางๆ เชน

ลองทําดู

จับคู กับเพื่อน แลวออกมาแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ

การพดูดวยถอยคาํที่ไพเราะออนหวาน แลวชวยกนัตรวจสอบ

การแสดงของเพื่อนวาถูกตองหรือไม พรอมใหคําแนะนํา

เพิ่มเติม

มารยาทในการพูดเปนสิ่งสําคัญสําหรับ
 ตวัเรา และบุคคลอืน่ในสังคม เมือ่พูดจา
ไพเราะออนหวาน พูดความจริง พูดดวยถอยคํา
ที่สุภาพจริงใจ ผูท่ีไดฟงก็จะเกิดความประทับใจ 
และปฏิบัติตอเราดวยความสุภาพเชนเดียวกัน  
ซึ่งสงผลใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน

ถาเพื่อนพูดจาไพเราะ
กับเรา เราจะรูสึก

อยางไร และถาเพื่อน
พูดจากับเราอยาง

   ไมมีมารยาท เราจะ
รูสึกอยางไรครับ

ขอคิดที่ไดจากเรื่อง 

 เมือ่พดูจาด ีไพเราะออนหวานก็จะไดรบัการปฏบิตัทิีด่จีากผูอืน่

ที่เราขอความชวยเหลือ
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การทักทาย 
เมื่อพบผูใหญ 
ควร ยกมือไหว
และกลาวคํา
ทักทายวา
“สวัสดีครับ/
คะ”

การยืนตอหนาผูใหญ ควรยืน
ตัวตรง มือประสานไวดานหนา 
  นอมตัวลงเล็กนอย

การเดินผานผูใหญ เราควรคอมตัวลงเมื่อตอง
เดินผานผูใหญ หรือเมื่อเราตองเดินสวนทางกับ
ผูใหญในระยะใกลๆ เราควรหยุดยืนแอบขางทาง 
และเมื่อทานเดินเขามาใกล ใหเรากมศีรษะ
ลงเล็กนอย หรือยกมือไหวจนทานเดินผานไป

 การนั่งกับพื้นตอหนาผูใหญ ควรนั่ง
พับเพียบเก็บปลายเทา ประสานมือวางไว
บนตักหรือหนาขา

การเดินตาม
หลังผูใหญ ควร
เวนระยะใหเหมาะสม

การนั่งเกาอี้ตอหนาผูใหญ 
ใหนั่งหลังตรง ไมพิงพนักเกาอี้ 
ประสานมือวางไวบนตักหรือหนาขา

๗



นําสูปฏิบัติ
กิจกรรม

ในโอกาสตอไป นักเรียน
คิดวาตนเองจะปฏิบัติตน

เปนผูพูดจาไพเราะ
ออนหวาน และมีกิริยา

สุภาพออนนอม
ไดถูกตองหรือไม 
เพราะอะไรครับ 

๕ ๘

คานิยม     ประการ๑๒

ใหนักเรียนพูดจาไพเราะออนหวาน 
และมีกิริยาสุภาพออนนอมกับสมาชิก
ในบานและโรงเรยีนเปนเวลา ๑ สปัดาห  
แลวเขียนบันทึกลงในสมุด โดยให
ผูปกครองและครูลงชื่อรับรอง

การทีเ่รามกีริยิาสภุาพออนนอม นอกจาก
 เปนการปฏบัิตติามมารยาทไทยทีด่งีาม
ยังชวยสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูที่ติดตอดวย 
และทําใหเปนที่รักใครชื่นชมของผูที่พบเห็น

ลองทําดู

แบงกลมุ เลอืกสถานการณท่ีกําหนดให ๑ สถานการณ จากนัน้

ผลดักนัแสดงบทบาทสมมตุทิีเ่ปนการปฏบิตัตินอยางเหมาะสม

หนาชั้นเรียน โดยครูคอยใหคําแนะนําเพิ่มเติม 

• เมื่อเดินผานญาติผูใหญที่นั่งคุยกันอยูในหองรับแขก

•  เมือ่คณุครเูดนิผานมาขณะทีน่กัเรียนกาํลงัเดินไปหองสมุด

• เมื่อตองนั่งตอหนาผูใหญ
ที่ผานมาเพื่อนๆ 
เคยแสดงกิริยา
สุภาพออนนอม

เมื่อตองอยูกับผูใหญ
อยางไรบางคะ

๘




